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Roteiro para Elaboração do Projeto
Os projetos do Trabalho de Graduação devem ser registrados no GAPE pelo
Professor Orientador. O número do registro do projeto deverá ser informado à secretária da
coordenação para confirmação da matrícula no TG.
Conforme orientação do GAPE, os projetos do Trabalho de Graduação devem
contemplar os seguintes itens:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Título
Introdução
Objetivos gerais e específicos
Justificativa
Revisão de literatura (com bibliografia indicada no texto)
Bibliografia
Metodologia (materiais e métodos)
Atividades/Cronograma
Título

Deve dar uma idéia clara, da forma mais breve e direta possível, do problema
principal que o projeto abordará. Ele deve atrair a atenção sobre os objetivos e limites do
projeto.

Introdução
A Introdução é uma breve apresentação do conteúdo do projeto, na qual podem incluirse antecedentes que ajudem a compreender a magnitude do problema, de seus objetivos e
resultados esperados, assim como a importância dos impactos destes.

Objetivos Gerais e Específicos
Os objetivos gerais são os alvos de maior abrangência aos quais o projeto trata de fazer
uma contribuição. Relacionam-se aos impactos possíveis, a partir da utilização dos
resultados do projeto.
Os objetivos específicos são alvos concretos que se busca alcançar no âmbito do
projeto. Portanto, cada objetivo específico deve ter uma clara correspondência com os
resultados esperados.

Justificativa
A Justificativa deve responder aos critérios básicos pelo quais a proposta será
avaliada. Portanto, deve justificar o tema, apontar sua relevância científica, tecnológica ou
social, bem como a adequação ao tempo e aos recursos financeiros, materiais e humanos a
serem investidos para alcançar os objetivos propostos.

Revisão de literatura (com bibliografia indicada no texto)
Na revisão bibliográfica deve-se condensar o mais importante e relevante para o
projeto.
Esta deve ter muita objetividade, apresentando a revisão essencial para a
demonstração e justificativa da abordagem escolhida. Em casos de projetos mais extensos,
pode-se optar por uma subdivisão, com a revisão bibliográfica correspondendo a uma
apresentação mais exaustiva do "estado da arte" no tema enfocado.
Neste item a bibliografia deve ser citada no texto.

Metodologia (Materiais e Métodos)
Nesta seção encontram-se os elementos fundamentais que permitirão demonstrar a
qualidade científica, critério indispensável na avaliação de projetos. Nela se deve definir
exatamente como se executará o projeto e com quais instrumentos, ou seja, as vias
científico-técnicas pelas quais os objetivos se converterão em resultados.
Nos métodos deve especificar-se:
•
•

como se coletarão os dados;
que técnicas e métodos serão utilizados, assim como os critérios para selecionar uns
ou outros.

Atividades (pode estar incluído na Metodologia)
Correspondente aos objetivos, o projeto deve indicar as atividades necessárias à
consecução dos resultados esperados. As atividades devem refletir cada um dos passos que
serão seguidos no processo do projeto: desenho da pesquisa, coleta e processamento de
dados, cursos e treinamentos, viagens, coordenação com outros centros de pesquisa ou
usuários potenciais, estratégias de difusão, etc., de acordo com a natureza do projeto.

Cronograma
O cronograma resulta da organização das atividades com relação ao tempo.

